
     ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
 (GKwU D™¢vm-D‡b¥l cÖwZôvb) 

৪৫তি রিরসএস রিরল ফুল কক্াসস  
 

*  ৪৫তম বিবিএি বিবি ফুি ক োর্িে িিের্মোট ১০০রি কি চোর ক্লোি, ০৬ রি 
িশ্নি্োাং  এনোিোইবিি ক্লোি, ২০০ কসি কেইবি এক্সোম, ৬৬ কসি উই বি 
এক্সোম, ১২ কসি মোন্থবি এক্সোম, ১২ কসি িোির্েক্ট ফোইনোি এক্সোম, ১০ কসি 
ফোইনোি মর্েি কটস্ট অনুবিত হর্ি। 

*   স্বল্প িমর্ে ক োছোর্নো িস্তুবতর েন্য বিষেবিবি  ১২ রি বিপোর্রশন িু , ০১ 
রি িশ্নি্োাং  (১০ম-৪৩তম), ০১ রি মর্েি কটস্ট িু  (৬০০০ িশ্ন িাংিবিত) 
এিাং ০১ বট আপর্েট ইনর্ফো এর রিডন্িড ক্রি িদোন  রো হর্ি। 

*   ি ি ক্লোি অনিোইর্ন Zoom App এর মোধ্্র্ম অনুবিত হর্ি। িবতবট 
     ক্লোর্ির মোবি-  োিোর pdf ক্লোির্নোট িদোন  রো হর্ি এিাং বিবেও বরর্ে কদখোর  
      ি্িস্থো থো র্ি। 
*    কে ক োন িমস্যোর িমোধ্োন এিাং নতুন তর্থ্র আপর্ের্টর েন্য Join  রুন  
      কফিিু  গ্রুপ          BCS উত্তিণ  
  

*  ি ি কেইবি পরীক্ষো অনলাইন এিাং উই বি, মোন্থবি এক্সোম, িোির্েক্ট ফোইনোি 
 ও ফোইনোি মর্েি কটস্ট রফরিক্যারল ও অনলাইন উিে পদ্ধবতর্ত অনুবিত হর্ি।    
    এ েন BCS িত্োশী কদশি্োপী উদ্ভোি-উর্েষ এর কের্ োর্নো শোখোে পরীক্ষো  
    বদর্ত পোরর্ি এিাং কের্ োর্নো শোখো হর্ত বির্টটে িইিমূহ িাংগ্রহ  রর্ত পোরর্ি। 
*   িবতবট পরীক্ষোর তোৎক্ষবি  এনালাইরসস রিডিািস িদর্সন ক্িা হডি  
    এিং Auto SMS এি িাধ্যডি িরতরি কিিাল্ট কিিণ ক্িা হডি। 
*   িরোিবর ব্রোর্ে এর্ি অথিো অনিোইন কপর্মটট এর মোধ্্র্ম িবতে হওেো েোর্ি। 

*       ৪৫তম BCS বিবি ফুি ক োিে বফ : ১৩০০০/- (কতর্রো হোেোর) টো ো  
*  বিস্তোবরত েোনর্ত অথিো অনিোইর্ন িবতে হর্ত বিবেট  রুন  
    www.uttoron.academy 
*   Helpline - 09666775566 

 

 

ক্লাস ও এক্সাি রুরিন (িািস-০১) 
 

 

 
 

অনলাইডন ক্লাস ও িিীক্ষা িদ্ধরত: 
 *  Live Class অনুবিত হর্ি Zoom App এর মোধ্্র্ম। এেন্য ির্ত্  বশক্ষোথেীর্  আর্  কথর্ ই বনর্ের কমোিোইি/ি্োপটপ/কেস্কটর্প Zoom App Install  

  র্র রোখোর েন্য অনুর্রোধ্  রো হর্িো। 
 *  Live Class &  Live Exam এ অাংশগ্রহি  রর্ত www.uttoron.academy ওর্েিিোইর্ট ব র্ে Join Now অপশর্ন বক্ল   র্র িবতে ৃত করবের্েশন 

 নম্বর ি্িহোর  র্র Login  রর্ত হর্ি। 

০৩.০৬.২০২২ (শুক্রিাি) ৪৫তি BCS রিরল ফুল কক্াসস (নতুন িযাচ) এি ওরিডয়ডন্ির্ন কসরিনাি Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডি (সিয় ও রলংক্ SMS এ িানাডনা হডি) 

তারিখ ও রদন Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৭:০০ িা)  লাইভ এক্সাি (িাত ১২:০০ িা হডত িডিি িাত ১১:৫৫ িা ির্সন্ত) 

০৪.০৬.২২ (শবনিোর) রসডলিাস রিডেষণ ও রিরডং িযাডিরিয়ালস ---- 

০৬.০৬.২২ (কসািিাি) িিীক্ষাি কক্ৌর্ল ---- 

০৮.০৬.২২ (িুধ্িোর) অভিজ্ঞতা শেয়াভ িং ---- 

১১.০৬.২২ (শবনিোর) গারণরতক্ র্রুি-০১ ---- 

১৩.০৬.২২ (কসািিাি) িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-০১  োবিবত  েবুি-০১ MCQ (30×1=30); 25 min. 

১৫.০৬.২২ (িুধ্িোর) ইংডিরি ভাষা-০১ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৭.০৬.২২ (শুক্রিোর) Weekly Exam-01 (গারণরতক্ র্রুি-০১, িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-০১, ইংডিরি ভাষা-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৮.০৬.২২ (শবনিোর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০১ ইাংর্রবে িোষো-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২০.০৬.২২ (কসািিাি) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০১ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০১ MCQ (30×1=30); 15 min 

২২.০৬.২২ (িুধ্িোর) িাংলা সারহতয-০১ িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৪.০৬.২২ (শুক্রিোর) Weekly Exam-02 ( আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০১, সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০১, িাংলা সারহতয-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৫.০৬.২২ (শবনিোর) ইংডিরি সারহতয-০১ িোাংিো িোবহত্-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৭.০৬.২২ (কসািিাি) ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি-০১ ইাংর্রবে িোবহত্-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৯.০৬.২২ (িুধ্িোর) িাংলা ভাষা-০১  বিউটোর ও তথ্ িেবুি-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১.০৭.২২ (শুক্রিোর) Weekly Exam-03 ( ইংডিরি সারহতয-০১, ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি-০১, িাংলা ভাষা-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০২.০৭.২২ (শবনিোর) িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-০২ িোাংিো িোষো-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৪.০৭.২২ (কসািিাি) িাংলা সারহতয-০২ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০২ MCQ (30×1=30); 15 min 

০৬.০৭.২২ (িুধ্িোর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০২ িোাংিো িোবহত্-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

পবিত্র ঈদুি আেহো উপির্ক্ষ ৭ েুিোই হর্ত ১৪ েুিোই পেেন্ত ি ি  োেেক্রম িন্ধ থো র্ি । 

১৫.০৭.২২ (শুক্রিোর) Weekly Exam-04 ( িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-০২, িাংলা সারহতয-০২, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০২) MCQ (100×1=100); 45 min. 

https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy
http://www.uttoron.academy/
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


        

  

 

 

 

ঢাক্াি িিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ : রিিিুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূিনগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 

কিাহাম্মদিিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, সাইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরিিিিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, র্ারন্তনগি-০১৭১৩-

২৩৬৮৫৭ িারলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিািাি-০১৭১৩-

২৩৬৭২০ র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ণগঞ্জ-০১৭১৩-

২৩৬৭১৭ কক্ানািাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, িক্রর্িািাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 

ঢাক্াি িাইডিি িিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডর্ািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কর্িিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 

িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, িািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িংিুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 

গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়দিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়িিুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনািিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 

ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িাির্াহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁিাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 

কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিদিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডর্াি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 

সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িরির্াল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণিারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 

কুরিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্িািাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলর্হি)-০১৭১৩-

২৩৬৭৫৮, কগািালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িুরন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২,িারনক্গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩ 

ইংডিরি ভাষা 
কলক্চাি-০১ Noun & Its classification, Countable & Uncountable Noun, Attachment: Vocabulary- A-C 

িাংলা ভাষা 
কলক্চাি-০১ িাষা ও িোাংিো িাষা  উৎপভি, ধ্বভি, বর্ণ ও অক্ষ । 

সাধ্ািন রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০১ 
পদার্থণ  অবস্থা, এটর্ে  গঠি, কাবণর্ি  বহুেখুী বযবহা , এভিড, ক্ষা , লবর্, পদার্থণ  ক্ষয়, িাবার্ি  কাজ, শিৌত  াভে এবিং এ  পভ োপ, শিৌত ভবজ্ঞার্ি  উন্নয়ি, 
শ ৌম্বকত্ব, ত ঙ্গ এবিং েব্দ, তাপ ও তাপগভত ভবদযা। 

িাংলা সারহতয 
কলক্চাি-০১ িোাংিো িোবহর্ত্র েু  বিিো , িোচীন েু , অন্ধ োর েু , শ্রী ৃষ্ণ ীতেন, বিষ্ণি পদোিিী, চণ্ডীদোি, বিদ্োপবত, জ্ঞোনদোি, ক োবিন্দদোি। 

কলক্চাি-০২ 
মঙ্গি োি্, েীিনী িোবহত্, মবিেেো িোবহত্, নোথ িোবহত্, অনুিোদ িোবহত্, মিুবিম িোবহত্, করোমোবটট  িির্েোপোখ্োন ও আরো োন (করোিোঙ্গ) রোেিিোে িোাংিো 
িোবহত্। সারহরতযক্ঃ  োনোহবর দি, শোহ মহুম্মদ ি ীর,  ৃবিিোি ওঝো, কদৌিত উবের িোহরোম খোন, মোিোধ্র িসু, মকুুন্দরোম চক্রিতেী, চন্দ্রোিতী, মোবন  দি, িোরতচন্দ্র 
রোেগুিো র, বিেদ সুিতোন, ক োর্রশী মো ন ঠোকুর, কদৌিত  োেী, আিোওি, বিে িাংশীদোি, আব্দিু হোব ম। 

আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল  

কলক্চাি-০১ 
সিরিক্ ইরতহাস: এরর্য়াি ইরতহাস- (দবক্ষি এবশেো, দবক্ষি-পূিে এবশেো, দূরিোর্চ্র কদশ, পবিম এবশেো, মধ্্ এবশেো)। আরিক্াি ইরতহাস: (আবি োর দবক্ষিোাংর্শর 
কদশিমহূ, উির আবি ো, পূিে আবি ো, মধ্্ আবি ো, পবিম আবি ো)। এন্িাক্সরিক্াি ইরতহাস: এটটো েবট ো মহোর্দর্শর তথ্োিবি। 

কলক্চাি-০২ 
সিরিক্ ইরতহাস: ইউডিাডিি ইরতহাস: (পবিম ইউর্রোপ, পিূে ইউর্রোপ, উির ইউর্রোপ, মধ্্ ইউর্রোপ, দবক্ষি ইউর্রোপ)। উত্তি ও দরক্ষণ আডিরিক্া: (উির 
আর্মবর োর উিরোাংর্শর কদশিমহূ, মধ্্ আর্মবর োর কদশিমহূ,  ্োবরবিেোন িীপপঞু্জ অেি, দবক্ষি আর্মবর োর কদশিমহূ)। ওডর্রনয়াি ইরতহাস: (অর্েবিেো, 
বনউবেি্োটে, পবির্নবশেো ও কমিোর্নবশেো অেি, মোইর্ক্রোর্নবশেো অেি)।       

ইংডিরি সারহতয 

কলক্চাি-০১ 
Introduction to English Literature,Question Analysis, Study Hacks, Names of Periods and Ages, The Classical Period (1200 BCE-455 CE), 

Quotations from Classical Period, Old & Middle English Period (Anglo Saxon Period, The Anglo- Norman Period, The Age of Chaucer, The 

Barren Age/Dark Age). Titles of Literateur, Literary Terms, Figures of Speech. 

গারণরতক্ র্রুি 
কলক্চাি-০১ িোস্তি িাংখ্ো, ি.িো.গু ও  .িো.গু। 

িাংলাডদর্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০১ 
িাচীনক্াল হডত সি-সািরয়ক্ ক্াডলি ইরতহাস, কৃ্রি ও সংিরৃত: িোঙোবি েোবতর উদ্ভি ও বি োশ, িোাংিোর িোচীন েনপদ, বিবিন্ন শোিনোমর্ি িোাংিোর রোেধ্োনী, িোচীন 
িোাংিোে বিবিন্ন শোিনোমি, িোাংিোে মিুবিম ও স্বোধ্ীন সুিতোনী শোিন িবতিো, বদবি িোিতোনোত, িোাংিোে ইবিেোি শোহী শোিন, হুর্িন শোহী েু , মঘুি শোিনোমি, িোাংিোে 
মঘুি শোিন, িোাংিোে নিোিী শোিন। 

কলক্চাি-০২ 
উপমহোর্দর্শ ইউর্রোপীের্দর আ মন, ইস্ট ইবটেেো ক োিোবন ও বব্রবটশ ির োর্রর িোরত শোিন (১৭৫৭-১৯৫৭), উপমহোর্দর্শ বিবিন্ন বির্রোহ ও িাংস্কোর আর্ন্দোিন, 
েোতীেতোিোদী আর্ন্দোিন, িঙ্গিঙ্গ ও তৎ োিীন রোেনীবত, বিিো -পূিে রোেনীবত, পোব স্তোন রোর্ের েে। 

ক্রিউিাি ও তথ্য ির্ুু্রি 
কলক্চাি-০১ 

 
ক্রিউিাি-  বিউটোর্রর ইবতহোি,  বিউটোর কেনোর্রশন ও এমর্ির্েে  বিউটোর্রর ি োরর্িদ। 

ক্রিউিাি কিরিডফিাল রডভাইস- ইনপুট বেিোইি ( ী-কিোেে, মোউি, স্ক্োনোর, ওবিআর, ওএমআর, এমআইবিআর) ও আউটপুট বেিোইি (মবনটর, বিটটোর, েটোর)। 

বিবিএি বিবি ফুি ক োিে এর বির্িিোি 


